Nr referencyjny: ZSTE-270/2/2021

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
do postępowania pod nazwą:
BUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH, PARKINGÓW, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO,
BIEŻNI, ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, PRZEBUDOWA INSTALACJI WODY NA
DZIAŁCE, BUDOWA DRENAŻU, ROZBIÓRKA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ,
DESZCZOWEJ I OŚWIETLENIA NA DZIAŁCE, BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ, DESZCZOWEJ I OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO, BUDOWA ZBIORNIKA
RETENCYJNEGO NA WODY OPADOWE ORAZ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BOISKA NA
DZIAŁKACH NR 2720/2, 2720/3, 2720/4 W SKAWINIE"
ETAP I
Numer referencyjny sprawy: ZSTE-270/2/2021
I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
ul. M. Kopernika 13, 32-050 Skawina
Adres strony internetowej: www.zste-skawina.edu.pl
Nr tel. zamawiającego: 12 276-34-51
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Janusz Wątor (tel 12 276-15-22 w. 21),
Krystyna Jędrzejczyk (tel. 12 276-15-22 w. 11 lub 797 820 345)

II.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, służącej do komunikacji
pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, na której publikowane będą dokumenty
dotyczące zamówienia publicznego:

1.

Pełna komunikacja odbywać się będzie za pośrednictwem miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

2.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania
z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/warunkiUslugi.aspx
oraz Regulaminie ePUAP.

III. Tryb udzielenia zamówienia:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia negocjacji.
IV. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej, wykonanie
nawierzchni z kostki brukowej i zagospodarowanie terenu.
2. Zakres prac obejmuje:
a) przebudowę fragmentu instalacji kanalizacji deszczowej oraz budowę odwodnienia
liniowego;
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b)
c)

3.

4.

5.

6.

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej;
zagospodarowanie terenu;
Zamawiający rezygnuje z dostawy ławek i stołów do tenisa oraz utwardzeń terenu
pod tymi elementami za to dodaje do zakresu prac wykonanie przejścia kanału
kanalizacji sanitarnej pod budynkiem szkoły metoda bezwykopową. Ponadto należy
wpiąć istniejący drenaż przy archiwum do instalacji odprowadzającej deszczówkę.
Chodnik z kostki brukowej znajdujący się przy archiwum należy przełożyć oraz
nawiązać z wysokością do pozostałego zagospodarowania terenu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy (zał. nr 9 do
SWZ), oraz dokumentacji (zał. nr 10 do SWZ) tj.:
1) Projekt zagospodarowania terenu;
2) Opis techniczny branży drogowej do projektu;
3) Projekt zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej;
4) Przedmiary robót;
5) Decyzja: Pozwolenia na Budowę AB.V.1.455.2021;
Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
Przedmiot główny: CPV 45000000-7 Roboty budowlane
Przedmioty dodatkowe:
CPV 45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
CPV 45231300-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków
CPV 45111291-4 – roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust.
1 pkt 7 ustawy w wysokości nieprzekraczającej 90 % wartości zamówienia
podstawowego. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych robót
budowlanych w stosunku do opisanych w niniejszym postępowaniu oraz we wzorze
umowy. Warunki na jakich będą udzielone ww. zamówienia, będą odpowiadały warunkom
określonym w niniejszym postępowaniu.
Równoważność
Jeśli w dokumentacji (zał. nr 10 do SWZ) wskazane są znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie należy je traktować jedynie jako pomoc w dokumentacji. W każdym
przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem funkcjonalności
i parametrów.
Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisanym poprzez normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji
technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy.
Zamawiający dopuszcza stosowanie przez Wykonawcę materiałów/rozwiązań
równoważnych, ze wskazanymi w dokumentacji. Dopuszcza się więc stosowanie innych
niż wskazane za pomocą nazw i symboli producenta materiałów i urządzeń pod
warunkiem, że będą one charakteryzowały się równoważnymi, czyli nie gorszymi.
parametrami technicznymi istotnymi z punktu widzenia zastosowania tych materiałów lub
urządzeń (np. wymiary, wytrzymałość, twardość, wydajność, moc, pobór energii itp.),
a do obowiązku Wykonawcy należy wykazanie równoważności tych parametrów.
Dopuszczenie materiałów/rozwiązań równoważnych będzie możliwe pod warunkiem
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wcześniejszego zaakceptowania ich przez Zamawiającego. Wykonawca w złożonej
ofercie jest zobowiązany wykazać, że ewentualnie oferowane materiały równoważne
spełniają powyższe wymagania.

Uwaga!
1) Zastosowanie zamiennych lub równoważnych materiałów musi zostać poprzedzone
załączeniem do oferty informacji zawierającej zestawienie przewidzianych do
zastosowania materiałów zamiennych. Użyte do wykonania zamówienia materiały winny
być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, być zgodne z wymogami polskich norm,
posiadać atesty i certyfikaty oraz świadectwa, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności
dopuszczające do stosowania w budownictwie – w pomieszczeniach przeznaczonych do
stałego pobytu osób.
2) Ewakuacja zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, gruzu budowlanego, opakowań
i innych pozostałości powinna odbywać się sukcesywnie do podstawionego przez
Wykonawcę kontenera.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru odpowiedniego rodzaju, gatunku i koloru
z palety materiałów wykończeniowych.
4) Zamawiający nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających z nieznajomości
przez Wykonawców specyfiki i charakteru robót, jeżeli okoliczności te możliwe były
wcześniej do ustalenia.
5) Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Roboty będą wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
sporządzonym przez Wykonawcę, zatwierdzonym przez Zamawiającego.
b) Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonany Przedmiot Umowy na okres 60
miesięcy, licząc od daty protokolarnego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy,
zgodnie z zapisami § 10 wzoru umowy.
6) Wykonawca oświadcza, że w realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 95 ust. 1
ustawy, zobowiązuje się do zatrudnienia (w przedsiębiorstwie własnym lub
podwykonawcy) na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności polegające
na wykonywaniu robót budowlanych przez monterów, brukarzy, hydraulików, robotników
wykonujących prace instalacyjne, rozbiórkowe, demontażowe, wykończeniowe, roboty
ziemne. Wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020
r. poz. 1320). Zobowiązanie to nie dotyczy osób pełniących nadzór nad wykonywanymi
pracami (kierownik budowy i kierownicy prac) oraz przynależących do właściwej izby
samorządu zawodowego, o ile osoby te stanowią zasoby własne Wykonawcy.
7) W przypadku zakończenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy, o którym mowa
w ust. 9, przez którąkolwiek ze stron, przed zakończeniem okresu wskazanego w § 2 ust.
3 umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innych osób na
podstawie umowy o pracę.
8) Wykonawca zobowiązuje się w każdej umowie o podwykonawstwo zawrzeć stosowne
zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudniania na podstawie umowy o pracę w
zakresie opisanym w ust. 9 oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu
przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku. Te same obowiązki
dotyczą dalszych Podwykonawców.
9) Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji robót dostarczy wykaz osób, które będą
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uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (kontrahenci i pracownicy). Zamawiający uzna
za kontrahentów i pracowników Wykonawcy osoby zatrudnione przez tego Wykonawcę
na podstawie stosunku pracy oraz innych umów cywilnoprawnych.
Przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczenie
o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób, o których mowa w ust. 9.
10) W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie
stosunku pracy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności
w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy:
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
stosunku pracy,
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego
pracownika,
d) innych dokumentów − zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności imię
i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy
o pracę i zakres obowiązków pracownika.
12) Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych
przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie,
jako niespełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane w ust. 9 czynności.
13) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
V. Części zamówienia oraz składanie ofert częściowych
1) Zamówienie podzielone jest na dwie części, z których każde stanowi przedmiot odrębnego
postępowania.
2) W niniejszym postępowaniu, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VI. Termin wykonania zamówienia
Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie 80 dni od
dnia podpisania umowy.
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
d) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej
zostanie spełniony, jeśli:
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1) wykonawca dysponuje następującymi osobami:
a) Kierownikiem budowy, tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.
b) Osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych.
2) Wykonawca w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) należycie wykonał co najmniej
2 roboty budowlane w na kwotę minimum 200 000,00 zł brutto (każda z prac).
3.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze będzie mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 2,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotów udostępniających zasoby niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 118 ustawy.

5.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 4 wystąpi
wyłącznie w przypadku, kiedy:

6.

7.

1) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub
inny podmiotowy środek dowodowy, potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
2) zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania:
1) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu
na podstawie art. 108 ustawy. Ponadto na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
2) zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę: w stosunku do którego otwarto
likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł
układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje
się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach
określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6, oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, jeżeli
udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami
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ścigania, lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
8. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust.
7, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których
mowa w ust. 7, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający
wyklucza wykonawcę.
9. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule
spełnia – nie spełnia, w oparciu o oświadczenia wstępne załączone do oferty, których
wykaz zawiera rozdział VIII SWZ oraz o dokumenty potwierdzające spełnienie
warunków, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego rozdziału SWZ.
10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach
zawartych w art. 58 ustawy.
11. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą
polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 i 11 wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi zał.
nr 5 do SWZ.
13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka
cywilna), wskazane wyżej warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie.
14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty
należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej
z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania.
15. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
16. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki
sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
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VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.

Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 2 i nr 3 do SWZ. Informacje
zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.

W przypadku, jeśli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, jest on zobowiązany do złożenia oświadczenia podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca
powołuje się na jego zasoby. Oświadczenie, o którym mowa wyżej powinno zostać
podpisane podpisem elektronicznym przez podmiot udostępniający zasoby. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

3.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia,
o których mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

4.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni,
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; chyba, że wykonawca wskaże
dostępność tych dokumentów w formie elektronicznej pod określonym adresem
internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych i zamawiający może pobrać
go samodzielnie z tej bazy.
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykaz
należy złożyć według wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ
UWAGA:
• Opis zakresu prac w kolumnie 2 wykazu robót budowlanych należy sporządzić
w taki sposób, aby jednoznacznie wynikało, że zakres prac realizacji zamówienia
obejmuje wszystkie czynności opisane w warunkach udziału w postępowaniu
w rozdziale VII ust. 2 pkt 2 SWZ.
• W przypadku, jeśli wykonawca powołuje się na doświadczenie w wykonaniu roboty
budowlanej , którą wykonywał w ramach konsorcjum, zobowiązany jest do
wskazania, jaki zakres roboty budowlanej wykonywał w ramach tego konsorcjum.
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• Ponadto zamawiający żąda, aby w kolumnie 7 wykazu robót budowlanych

wykonawca podał dane kontaktowe do osób, które mogą udzielić informacji
o zakresie udzielonego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
samodzielnej weryfikacji prawidłowości podanych przez wykonawcę informacji.
3) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy złożyć według
wzoru, stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.
4) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086),
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do
tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej. Oświadczenie należy złożyć według wzoru, stanowiącego
załącznik nr 6 do SWZ.

5.

6.
7.

8.

Uwaga: nie będzie wymagane złożenie powyższego oświadczenia w przypadku, gdy
w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono
upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu
z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on
w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty, o których mowa w ust. 5 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa w ust. 5, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do
wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt
1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą,
złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed ich złożeniem.
Wykonawca, zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy, nie jest zobowiązany do złożenia
podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeśli wykonawca
wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

str. 8

Nr referencyjny: ZSTE-270/2/2021

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

W zakresie nieuregulowanym w SWZ, zastosowanie mają postanowienia
Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415).
Jeśli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w ust. 1, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego
wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia
oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 118 ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który w ofercie wskaże, że polega na zdolnościach
lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 4 pkt
1 i pkt 4. Dokumenty te wykonawca polegający na zasobach innych podmiotów, którego
oferta została najwyżej oceniona, winien złożyć nie w ofercie, a na wezwanie
zamawiającego.
Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
określonych w art. 118 ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są
w oryginale.
Pozostałe dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów,
które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być dokonane pisemnie. Zgodnie
z treścią art. 7 pkt 16 ustawy przez pisemność należy rozumieć sposób wyrażenia
informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać
i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialne poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu innych niż oświadczenia, wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, wraz z ofertą powinno być
złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno
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być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
19. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo

poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r.
– Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz, 1192).
20. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IX. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie
komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu,
dostępnego
pod
adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zp@zste.home.pl.

2.

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pan Janusz
Wątor tel. 12 276-15-22 w. 21 email: zp@zste.home.pl, Krystyna Jędrzejczyk (tel. 12 27615-22 w. 11 lub 797 820 345)

3.

Każdy wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert
podlegających negocjacjom, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ
wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu
składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom. Wyjaśnienia
treści SWZ oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane na zasadach i trybie art.
284 i 286 ustawy.

4.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania
z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/warunkiUslugi.aspx
oraz Regulaminie ePUAP.

5.

W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni
posługiwać się następującym znakiem postępowania: ZSTE-270/2/2021

6.

Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
lub
konkursie
oraz
w
rozporządzeniu
Ministra
Rozwoju,
Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy.
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X. Wymagania dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do
dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98
ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Getin Noble Bank S.A.,
nr rachunku: 84 1560 0013 2282 0909 8000 0020 z dopiskiem „Wadium ZSTE Skawina
nr ZSTE-270/2/2021”
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin
uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe
wymagania:

6.

7.

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę
wadium przez Wykonawcę określone w ustawie bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej
kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin
związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień
składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer
przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych
w Skawinie;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art.
58 ustawy), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą
treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści
wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz
z ofertą, w postaci elektronicznej.
Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek
o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy zostanie
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8.

odrzucona.
Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium:
1) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od
dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
a) upływu terminu związania ofertą;
b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy
nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął
termin do jego wniesienia.
2) Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia
wniosku zwraca wadium wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b) którego oferta została odrzucona;
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza;
d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte
odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
3) Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 2, powoduje rozwiązanie
stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze
środków ochrony prawnej.
4) Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę (na rachunek bankowy,
z którego wadium zostało wpłacone, chyba że wykonawca pisemnie wskaże inny
rachunek).
5) Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez
złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium
wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt
2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty
wadium, jeżeli:
a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art.
128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków
dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym
mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej;
b) wykonawca, którego oferta została wybrana:
c) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
d) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
e) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
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XI. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
− Janusz Wątor – adres e-mail: zp@zste.homepl,
− Krystyna Jędrzejczyk – adres e-mail: kjedrzejczyk@interia .pl
XII. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 22 września 2021
r.
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania
ofertą może zwrócić się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.
XIII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna zawierać następującą dokumentację:
1) Formularz oferty – stanowiący załącznik nr 1 do SWZ, w którym należy podać:
- cenę brutto w zł,
- stawkę podatku VAT w %,
2) Do Formularza oferty należy załączyć:
a) oświadczenia, o których mowa w rozdziale VIII ust. 1 – stanowiące załączniki nr 2
i nr 3 do SWZ
b) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 2 – stanowiące załącznik nr 4
SWZ – jeżeli dotyczy. Dokument składany w oryginale, podpisane podpisem
elektronicznym przez podmiot udostępniający zasoby)
c) zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale VII ust. 5 pkt 1 SWZ - jeżeli dotyczy.
Dokument w postaci elektronicznej winien być podpisany podpisem
elektronicznym przez podmiot udostępniający zasoby. W przypadku zobowiązania
sporządzonego w postaci papierowej poświadczenia zgodności cyfrowego
odwzorowania dokumentu (np. skan) dokonuje wykonawca (podpisem
elektronicznym),
d) pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 19 SWZ - jeżeli dotyczy.
Pełnomocnictwo to wymaga zachowania postaci elektronicznej (lub cyfrowego
odwzorowania dokumentu w postaci papierowej – np. skan) podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawcę,
e) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o
którym mowa w rozdz. VII ust. 12 – jeżeli dotyczy – wzór oświadczenia stanowi
zał. nr 5 do SWZ. Dokument w postaci elektronicznej winien być podpisany przez
pełnomocnika lub wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
3.

Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej (opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Treść oferty musi odpowiadać
treści zawartej w SWZ.
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4.

Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy.

5.

W celu złożenia oferty przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest założyć w Systemie
konto użytkownika, jednocześnie wprowadzając do systemu swój podmiot. Ten
użytkownik będzie pełnić rolę administratora podmiotu Wykonawcy. Rejestracja
w Systemie dostępna jest po kliknięciu przycisku „Załóż konto”. Szczegółowa instrukcja
dotycząca tworzenia konta Wykonawcy, oraz złożenia oferty dostępna jest w Systemie
w zakładce „E-learning”.

6.

Konto Wykonawcy tworzy się tylko raz, w kolejnych postępowaniach korzysta się z już
istniejącego konta.

7.

Po zalogowaniu się i przejściu do konkretnego postępowania Wykonawca składa ofertę
w zakładce „Oferty”, gdzie po kliknięciu przycisku „Złóż ofertę” można wypełnić szczegóły
oferty, oraz załączyć załączniki opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegółowa instrukcja składania oferty
znajduje się w Systemie w zakładce „E-learning”.

8.

Wykonawca załączając plik oznacza jawność dokumentu. W przypadku, gdy Wykonawca
oznacza
plik
jako
niejawny
ma
obowiązek
dołączenia
dokumentu
z uzasadnieniem objęcia pliku tajemnicą przedsiębiorstwa.

9.

W celu zminimalizowania ryzyka wycieku danych osobowych w przypadku załączenia
przez Wykonawcę pliku zawierającego dane osobowe zaleca się dołączenie drugiego
pliku zanonimizowanego, tzn. z zakrytymi danymi osobowymi.

10. Zakończenie składania oferty następuje poprzez użycie przycisku „Podpisz”. W oknie
podsumowania Wykonawca otrzyma plik „Podsumowanie wprowadzonych danych”, który
można zapisać lub wydrukować. Następnie wysyła ofertę zatwierdzając czynność
złożeniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu
osobistego przez uprawnioną osobę.
11. Po prawidłowym przekazaniu plików oferty wyświetlana jest informacja o pozytywnym
przyjęciu oferty przez System. Po zakończeniu czynności wysłania oferty, zalogowany
Wykonawca będzie miał możliwość pobrania potwierdzenia wysłania oferty zawierającej
numer oferty (przyznawany losowo). Potwierdzenie nie zawiera danych wrażliwych, które
Wykonawca wprowadza w zakładce „Szczegóły oferty”.
12. Zgodnie z art. 64 ustawy System jest kompatybilny ze wszystkimi podpisami
elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego
podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego w celu
potwierdzenia czynności złożenia oferty.
13. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu
elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych
kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem
internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.
14. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć
pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.
15. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod
adresem internetowym: http://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty.
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XIV. Termin składania oraz otwarcia ofert
1. Termin składania ofert określa się na dzień 23 sierpnia 2021 r. do godziny 10:00
2. Otwarcie ofert odbędzie się 23 sierpnia 2021 r. o godzinie 10:15.
3. W przypadku awarii Systemu otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po jej usunięciu,
o czym Zamawiający poinformuje na stronie prowadzonego postępowania.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający udostępni w Systemie kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XV. Opis sposobu obliczenia ceny
1.

Obliczenia ceny wykonawca dokona w oparciu o własną kalkulację w szczególności na
podstawie informacji zawartych w SWZ, w szczególności w załączniku nr 11 - opis
przedmiotu zamówienia oraz zał. 12 – dokumentacja.

2.

Przedmiar robót jest jedynie elementem pomocniczym i nie stanowi podstawy wyceny
robót. Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego wraz z ofertą.

3.

Przedstawiona przez wykonawcę oferta nie może stanowić ogólnych cenników, kalkulacji,
itp., stosowanych przez wykonawcę w toku prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na
przedmiotowe postępowanie i odpowiadać wymogom zamawiającego określonym
w niniejszej SWZ.

4.

Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i inne
mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo
starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania
i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.

XVI. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia:
1. Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:
1) Cena brutto w złotych,
2) Gwarancja
2.

Poniższa tabela przedstawia sposób oceny ofert:
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Lp.

1.

Opis
Waga
kryteriów
pkt

Cena
„C”

60

Sposób oceny
Ocena ofert w kryterium zostanie dokonana według wzoru:
𝐶𝑚𝑖𝑛
C = ----- ∗ 60%
𝐶𝑏𝑎𝑑
gdzie:
C – ilość punktów za kryterium Cena,
Cmin – najniższa cena brutto pośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
Cbad – cena brutto badanej oferty

2.

Gwarancja
„G”

40

Ocena ofert w kryterium zostanie dokonana według wzoru:
G𝑚𝑖𝑛
G = ----- ∗ 40%
G𝑏𝑎𝑑
gdzie:
G – ilość punktów za kryterium Cena,
Gmin – najniższy czas gwarancji (w miesiącach) spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu,
Gbad – czas gwarancji (w Miesiącach) badanej oferty
Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy od dnia końcowego odbioru robót
Maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy od dnia końcowego odbioru
robót

3.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach ofert.

XVII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawiera umowę, w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w SWZ.
2. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie nie krótszym
niż 10 dni jeżeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane
przy użyciu innych środków.
3. Zamawiający ma prawo do zawarcia umowy w terminie krótszym niż określony w ust. 2,
jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie złożona tylko jedna
oferta.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony
o miejscu i terminie zawarcia umowy, a także o wszelkich ewentualnych dodatkowych
formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy.
5. Wykonawca, o którym mowa w ust. 4, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.
6. W przypadku, gdy oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
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7.

8.

zamówienia zostanie uznana jako najkorzystniejsza, wykonawcy są zobowiązani do
przedstawienia zamawiającemu umowy regulującej współpracę wykonawców. Umowa
regulująca współpracę powinna zostać przedstawiona w formie oryginału dokumentu oraz
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela
wykonawcy.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający ma prawo dokonania
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu
Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1) umowy regulującej współpracę wykonawców występujących w postępowaniu wspólnie
(np. konsorcjum). Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia
Zamawiającemu oryginału umowy do wglądu oraz do pozostawienia kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela
wykonawcy właściwej umowy np. konsorcjum, która określi zakres, formę działalności
i sposób rozliczania się uczestników.
2) dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy,
3) dowodu posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 350
000,00 zł wraz z dowodem jego opłacenia, zgodnie z § 7 ust. 11 projektu umowy.
4) kopii uprawnień budowlanych osób wskazanych w wykazie osób.

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % zaoferowanej ceny brutto w jednej
z poniższych form:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie
kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zespołu
Szkół
Techniczno-Ekonomicznych
w
Skawinie,
nr
rachunku:
…………………………………….. Getin Noble Bank z siedzibą w Warszawie.
3. Zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1) 70% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w ciągu 30 dni
od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego;
2) 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi nie później niż
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w następujących formach:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej;
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2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
XIX. Istotne dla stron postanowienia treści umowy:
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą,
który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w SWZ oraz którego oferta
okaże się najkorzystniejsza.
2. Umowa
w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta
z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych
zawartych w ofercie Wykonawcy. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia
odwołania przez któregoś z Wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy
wykonawca będzie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.
3. Projekt umowy stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
wybranej oferty w zakresie wskazanym w § 13 projektu umowy.
XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia:
1.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody
w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy.

2.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3.

Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której
zamawiający był obowiązany na podstawie
ustawy;
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu.
W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli
przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych,
zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy,

4.

5.

6.

7.
8.
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9.

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012
r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXI. Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXII. Udział podwykonawców:
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
(podwykonawcom).
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie)
nazwy (firmy) tych podwykonawców.
4. Powierzenie
części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
XXIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego:
1.

Informacje dotyczące administratora danych

Treść wypełniania obowiązku informacyjnego dla uczestników postępowań o zamówienia
publiczne
1) Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Zespół Szkół Techniczno Ekonomicznych w Skawinie
Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres siedziby administratora: : ul. Mikołaja Kopernika 13, 32-050 Skawina
• e-mailem:zste@home.pl
• telefonicznie : 12 276-15-22
2) Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych
mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
▪ listownie na w/w adres administratora danych
▪ poprzez e-mail:
walmarbhp@onet.eu
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2. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego. Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt
uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:
▪

ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.
2019 ze zm.),

▪

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U 2020r. poz. 2415)
ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2018r. poz. 217 ze zm.).

▪

3. Okres przechowywania danych
Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Komu przekazujemy Państwa dane?




Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie
w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z ustawą
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U 2019 poz. 2019)
Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o za
mówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy lub
porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych
w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom
ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze
świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje
klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym
danych osobowych.

5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być
przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 5 ppkt 2).
6. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:
▪
▪
▪
▪
▪

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania
władzy publicznej;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć
możliwość skorzystania z tego praw,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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7. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest
obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że
w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U 2019 poz. 2019) oraz wydanych do niej przepisów
wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U 2020r. poz. 2415)

Załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia:
1) Załącznik nr 1 - Formularz oferty,
2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
3) Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
4) Załącznik nr 4 - Oświadczenie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca,
5) Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
6) Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przynależności do tej samej grupy
kapitałowej,
7) Załącznik nr 7 - Wykaz robót budowlanych,
8) Załącznik nr 8 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego,
9) Załącznik nr 9 - Projekt umowy,
10) Załącznik nr 10 - Dokumentacja (Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót,
przedmiary, projekt, decyzje, pozwolenia).
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